
 
 

 

 
 
 
 

 

"Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo 
e disse a eles: - Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a 
atirar uma pedra nesta mulher!" João 8.7 NTLH (www.sbb.org.br) 
 
Evangelho de João (Única Saída!) 
 
Você já ouviu a expressão: "se correr o bicho pega, se ficar o bicho come"? 
A intenção aqui é ressaltar que em certa situação não tem como escapar! É 
quando de uma forma ou de outra o resultado não é nada bom. Você já se 
deparou com situações assim? 
  
Interpretamos errado o que realmente significa vida com Deus e 
deturpamos a Palavra como se o "livramento" fosse sinônimo daquilo que 
almejamos, desejamos ou sonhamos. Desde quando minhas opiniões sobre o 
que é bom são definitivas? Não é difícil vermos coisas boas se 
transformarem em ruína, em algo maldito. Certamente você já experimentou 
algo assim! 
  
A inteligência judaica daquela época constantemente armava ciladas para 
Jesus. No contexto do versículo de hoje, levaram (arrastaram) uma mulher 
adultera para que Jesus julgasse. Se Ele discordasse da pena para o 
adultério "em flagrante", seria contrário a Moisés. Se concordasse com a 
execução da "lei de Moises", a pena de morte, seria subversivo e estaria 
contra Roma (somente Roma podia condenar à pena de morte)! Percebe a 
cilada? 
  
Diferentemente do meu ou do seu comportamento, diante de situações tão 
difíceis, Ele deixa claro que está sob a direção de Deus quando aponta uma 
saída. Ele toma sobre si o pecado alheio e fez o justo julgamento. E isso 
aconteceu quando ficou só, pois não restou acusador sem culpa! Assim Ele 
demonstrou que era o Único Caminho para que aquela vida fosse 
verdadeiramente liberta! 
  
A Bíblia diz que "nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus 
preparado para os Seus". Nem sempre a "saída" tem a forma que você 
visualiza. Lembre-se, o Senhor não prometeu resolver todas as suas 



 
 

questões, mas garantiu que independentemente delas, Ele estaria com você, 
constantemente. Pense nisto. 
 
Fonte: Hagton 
www.umbet.org.br 


